Παρατηρήσεις ΣΘΕΒ επί του Άρθρου 04 – Τρόπος ίδρυσης της
ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της
Στην παρ. 2 θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως, ότι η σύσταση Ανώνυμης
εταιρείας με ιδιωτικό έγγραφο θα πραγματοποιηθεί, εάν και εφόσον το
συμφωνητικό σύστασης περιέχει μόνο τα άρθρα του πρότυπου καταστατικού.
Οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία αυτόματα θα οδηγεί την εταιρεία σε
σύσταση με Συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τέλος σαφώς η σύσταση με ιδιωτικό
έγγραφο είναι θετική εξέλιξη στην σύσταση των εταιρειών και θα μειώσει τα
διοικητικά βάρη.
Στην παρ.4 να οριοθετηθεί πότε θα γίνεται η προσαρμογή του καταστατικού,
στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου (31/12) ή μετά από ένα εύλογο χρονικό
διάστημα από την ημερομηνία τέλεσης της προσαρμογής.
Παρατηρήσεις ΣΘΕΒ επί του Άρθρου 07 – Έδρα της εταιρείας
Η εγκυρότητα της ακριβής ταχυδρομικής αλλά και ηλεκτρονικής διεύθυνσης
μιας Α.Ε. πρέπει να διασφαλίζονται από το καταστατικό της. Θα πρέπει στο
άρθρο της έδρας να αναφέρεται η υποχρέωση της Α.Ε., μέσω του Δ.Σ., να
ενημερώνει το ΓΕΜΗ με τα παραπάνω στοιχεία, ώστε οποιαδήποτε επίδοση
εγγράφων, φυσική ή ηλεκτρονική, να θεωρείται έγκυρη. Θα πρέπει οι
υπηρεσίες ΓΕΜΗ και η εποπτεύουσα αρχή να επικοινωνούν έγκυρα με τις
εταιρείες μέσω της εφαρμογής του ΓΕΜΗ, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
Πρέπει να προβλεφθεί ρητά ως υποχρεωτική η δημοσίευση της Διεύθυνσης
των Γραφείων της έδρας με υποβολή σχετικού πρακτικού Δ.Σ.
Παρατηρήσεις ΣΘΕΒ επί του Άρθρου 09 – Έλεγχος που διενεργείται
κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές
Με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του νομοσχεδίου, στη διενέργεια
ελέγχου νομιμότητας υπάγονται: η τροποποίηση καταστατικού, η μετατροπή
άλλης μορφής εταιρίας σε ανώνυμη και αντίστροφα, η λύση Α.Ε. με απόφαση
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Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η αναβίωσή της και κάθε άλλος
μετασχηματισμός, οι συγχωνεύσεις και διασπάσεις των ανωνύμων εταιριών.
Για τις συγχωνεύσεις και διασπάσεις ανωνύμων εταιριών (παρ.4), με
σαφήνεια

αναφέρεται

η

διενέργεια

ελέγχου

νομιμότητας

από

τον

Περιφερειάρχη της έδρας της απορροφώσας ή νέας ή διασπώμενης εταιρίας.
Η μέχρι στιγμής λειτουργία των ΓΕΜΗ έχει αποδείξει ότι η εποπτεία των
Περιφερειακών Ενοτήτων στις πράξεις και τα στοιχεία των ανωνύμων
εταιρειών, είναι καθοριστική για την εξασφάλιση της νομιμότητας των
πράξεων. Επιπλέον, η διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας από τις
Περιφερειακές Ενότητες αξιοποιεί στο έπακρο τη βαθιά γνώση κι εμπειρία των
στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που εργάζονται στις Περιφερειακές
Ενότητες, τα οποία για πάρα πολλά χρόνια ασχολούνται με τον έλεγχο των
πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιριών, εξασφαλίζοντας την
προστασία των δανειστών της εταιρίας, των τραπεζών, των μετόχων, των
πιστωτών κ.α.
Επίσης προτείνεται να τεθεί εκ νέου το θέμα επανεξέτασης της αμοιβής που
καταβάλλεται στις ανώνυμες εταιρίες από την Διεύθυνση Εμπορίου των
τμημάτων της Περιφέρεια. Συγκεκριμένα ο έλεγχος της καταβολής του
κεφαλαίου, ανέρχεται σε εκατό πενήντα ευρώ (150€), ανεξάρτητα από το
ύψος του μετοχικού κεφαλαίου που ελέγχεται (Βάση του άρθρου 39Α 1.
2190/1920 παράγραφος 4 ορίζεται “Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονοµικών και Εµπορίου συνιστάται ειδικός
λογαριασµός στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον οποίο περιέρχονται τα έσοδα
από ειδική εισφορά ποσοστού επτά τοις εκατό (7%), που επιβάλλεται επί των
τελών δηµοσιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των πράξεων και
στοιχείων των ανωνύµων εταιρειών που υπόκεινται σε δηµοσιότητα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7α του κωδ. ν. 2190/1920, υπέρ των
υπαλλήλων του Υπουργείου Εµπορίου).
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Έπειτα σε συνέχεια της απόφασης αυτής βάση της Κ2-5890/22-5-2003
καθορίσθηκε ότι η αμοιβή που θα καταβάλλεται σε κάθε ελεγκτή Ανωνύμων
εταιρειών από την ελεγχθείσα ανώνυμη εταιρεία, για έλεγχο της καταβολής
του αρχικού της κεφαλαίου ή της αύξησης του, σε εκατό πενήντα ευρώ (150€)
πλέον των νομίμων φόρων και επιβαρύνσεων, ανεξάρτητα από το ποσό του
μετοχικού κεφαλαίου που ελέγχεται. Η αμοιβή καταβάλλεται

μετά την

υποβολή, στην αρμόδια Υπηρεσία της έκθεσης επί του ελέγχου που
πραγματοποιήθηκε και μετά από έγγραφη ειδοποίηση της εν λόγω
Υπηρεσίας, προς την ελεγχθείσα εταιρεία.
Με βάση τα ανωτέρω ο Σύνδεσμος προτείνει την κατάργηση της
συγκεκριμένης διάταξης εξ’ αιτίας του ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα και
ευθύνη των παραπάνω ελεγκτών είναι ο ακριβής έλεγχος των εγγράφων που
αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία και επιπλέον η συγκεκριμένη εργασία
θεωρείται εντός νόμιμου ωραρίου και ευθύνης.
Παρατηρήσεις ΣΘΕΒ επί του Άρθρου 15 – Κεφάλαιο της ανώνυμης
εταιρείας
Προτείνεται να παραμείνει το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό
των 24.000€, προς αποφυγή μεγάλου διαχειριστικού κόστους για τις ήδη
υπάρχουσες Α.Ε. οι οποίες θα κληθούν να αυξήσουν το μετοχικό τους
κεφάλαιο κατά 1.000€ στην περίπτωση που προβλεφθεί ελάχιστο μετοχικό
κεφάλαιο Α.Ε. ποσού 25.000€.
Παρατηρήσεις ΣΘΕΒ επί του Άρθρου 17 – Εισφορές σε είδος και
αποτίμηση των εισφορών αυτών
Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της
εταιρείας καθώς και σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η έκθεση
αποτίμησης να δύναται να γίνεται και από ορκωτούς λογιστές και από
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πιστοποιημένους εκτιμητές αλλά και με την διαδικασία που προβλέπεται μέχρι
σήμερα της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920. Και τούτο για λόγους
δυνατότητας επιλογής περισσότερων λύσεων και επιλογής από τις εταιρείες,
του πιο αξιόπιστου και του μικρότερου δυνατού κόστους. Ο ΣΘΕΒ προτείνει
την επανεξέταση της συγκεκριμένης παραγράφου και τη δημιουργία ειδικού
μητρώου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σε
συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο και το Τεχνικό Επιμελητήριο.
Παρατηρήσεις ΣΘΕΒ επί του Άρθρου 20 – Καταβολή και πιστοποίηση
της καταβολής του κεφαλαίου
Ο έλεγχος καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή του αρχικού
μετοχικού κεφαλαίου, θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από Υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειών της Χώρας και σε καμιά περίπτωση
από ορκωτούς λογιστές, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πραγματική
καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια την εύρυθμη λειτουργία
της αγοράς και την προστασία των δανειστών της εταιρίας με το μικρότερο
δυνατό λειτουργικό κόστος.
Τέλος προτείνεται να ορίζεται στο καταστατικό της συγκεκριμένο λογαριασμό
τον οποίο θα κατατεθεί το μετοχικό της κεφάλαιο
Παρατηρήσεις ΣΘΕΒ επί του Άρθρου 77 – Γενικές διατάξεις για το
διοικητικό συμβούλιο
Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις μικρές Α.Ε., όπου πλέον μπορούν να
έχουν ένα μόνο διαχειριστή και δε χρειάζεται να έχουν τριμελές ΔΣ. Μια
πρόταση η οποία θα μπορούσε να γίνει προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό
κόστος και η γραφειοκρατία είναι η εξής: Στις ανώνυμες εταιρίες,
ανεξαρτήτους μεγέθους, οι οποίες έχουν ως βασικό μέτοχο ένα φυσικό
πρόσωπο, με ποσοστό πάνω από 75%, να καταργηθεί η υποχρέωση
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ύπαρξης ΔΣ. Να μπορεί ο βασικός μέτοχος να είναι διαχειριστής της εταιρίας
και να υπογράφει γι’ αυτή μόνιμα.
Παρατηρήσεις ΣΘΕΒ επί του Άρθρου 93 – Πρακτικά συνεδριάσεων και
αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου
Επί της παραγράφου 3 προτείνουμε η προθεσμία καταχώρησης πρακτικών
ΔΣ στο ΓΕΜΗ να παραμείνει στις 20 ημέρες, καθώς η προτεινόμενη σύντμηση
σε

10

ημέρες

ενδέχεται

να

δημιουργήσει

κωλύματα

εμπρόθεσμης

καταχώρησης πρακτικών σε μεγάλο αριθμό Α.Ε., ιδίως αυτών των οποίων τα
μέλη ΔΣ βρίσκονται στην αλλοδαπή και συχνά η υπογραφή των πρακτικών
καθώς και η αποστολή τους στο αρμόδιο υπάλληλο του ΓΕΜΗ για την
καταχώρηση συνήθως καθυστερεί.

5

